Weeknieuws 16
22 april 2016

Koningsspelen
Een leuke afsluiting zo net voor de vakantie, iedereen is lekker sportief geweest!
In de vakantie kun je ook nog een heleboel leuke dingen doen. Sportief of creatief.
Wij hebben bij de nieuwsbrief alvast wat voorbeelden voor jullie gedaan, maar
jullie kunnen ook altijd even op internet kijken wat er nog meer te doen is.
Facebook
Vergeet de Facebook pagina van Het Vogelnest niet!
Deel met je familie en vrienden.
Vakantieschool Taal
De leerlingen van Vakantieschool Taal hebben op 25 april en 2 mei les.
De 25e is er les op school en op 2 mei gaan zij naar het Kinderkookcafé.
Kamp
Van 15 tot en met 17 juni gaan de schoolverlaters, groep 8 en een aantal
leerlingen van de NK groepen, op Kamp naar Camping Uitdam.
De leerlingen hebben daar al een brief over mee naar huis gekregen.
De kosten voor het kamp zijn € 60,  Dit kunt u overmaken naar het rekeningnummer van
Het Vogelnest zoals vermeld in de brief of contant betalen bij de administratie. De kosten
voor het kamp staan buiten de ouderbijdrage, de ouderbijdrage is per kind, per schooljaar €
50,
Heeleys
De kinderen vinden ze geweldig, maar scholen staan minder hard te juichen bij deze rage.
“Het zijn heel leuke schoenen met een wieltje in de hak”
Toch hebben we liever dat kinderen hier niet mee naar school gaan.
Heelys zijn op het Vogelnest vanaf 9 mei verboden. Als je toch je 'nieuwe' schoenen aan wil,
dan een vriendelijk verzoek aan ouders om de wieltjes eruit te halen als het kind naar school
komt. Met dit verbod willen we ongelukken voor zijn, zoals die op een andere school in
Amsterdam wel gebeurden.
Geen inloop meer in groep 2/3
Na de vakantie is er geen inloopkwartiertje meer in groep 2/3.
De leerkrachten willen de leerlingen laten wennen aan het meteen starten om 8.30.
Dit is normaal bij groep 3 vanaf het begin van het jaar zo, maar vanwege de bijzondere
combinatie met groep 2 is er dit jaar voor een inloop gekozen. Uiteraard zijn de ouders altijd
tussen 8.20 en 8.30 of na 14.00 welkom met de leerkracht te spreken. Wilt u graag wat meer

tijd dan enkele minuutjes maak dan even een afspraak. Dan heeft de leerkracht alle tijd voor
u!
Agenda
25 april t/m 6 mei
16 mei
17 mei

Meivakantie
Pinksteren (
geen school
)
Studiedag (
geen school
)

Jarig!
24 april
25 april
27 april
30 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
8 mei
13 mei

Rayshannie Sambo Groep 2/3
Wisal Ahajam
Groep 4/5
Adjara Agoro
Groep 4/5
Jeremy de Bel
Groep 8
Wassima Kaddouri Groep ⅔
Anton Yassa
Groep 4/5
Ryan Ventura
Groep NK 2
Janey Sambo
Groep 1/2
Hamdi Omar Farah Groep NK 1
Sabrin Kotar
Groep 2/3
Feroza Safi
Groep 2/3

Geniet van jullie vakantie, rust lekker uit en
doe vooral ook heel veel leuke dingen.
Wij zien jullie 9 mei weer terug
op
“Het Vogelnest”

